STALLION SERVICE AUCTION ,
.
SSA staat voor Stallion Service Auction en bestaat in veel landen binnen Europa.
De SSA heeft tot doel het promoten van het Quarter Horse.
Zij doet dit middels een veiling van deksprongen tijdens het door de NQHA georganiseerde
AQHA/NQHA The Dutch Championshipshow (NK) die jaarlijks plaats vindt in september..
Hoe werkt het?
De hengstenhouder biedt zijn hengst in de SSA aan voor de helft van het normale dekgeld, hij heeft
daar verder geen kosten aan en betaald dus niet in, zoals in het verleden gebruikelijk was. Als een
dekking normaal € 1.000,- euro kost, wordt de dekking voor € 500,- + € 50 SSA Fee aangeboden. De
deksprong wordt vervolgens geveild tijdens de Nederlandse Kampioenschappen. Bij verkoop van de
deksprong komt de hengst op de definitieve SSA lijst en alle nakomelingen die worden geboren zijn
dan Futurity startgerechtigd.
Wordt de dekking niet verkocht tijdens de veiling, dan blijft de hengst op de lijst staan tot 1 april
volgend jaar en blijft de deksprong te koop voor de helft van het dekgeld plus € 100- SSA FEE. Na 31
maart wordt de hengst van de lijst verwijderd. Omdat de deksprong niet is verkocht zijn de
nakomelingen van deze hengst niet Futurity startgerechtigd!
De hengsteneigenaar geeft de dekking gratis aan de SSA.. Hij verbindt zich hiermee tot het leveren
van een gratis deksprong in het komend dekjaar, indien deze wordt gekocht tijdens de veiling of de
periode daarna .
Wanneer de deksprong is verkocht wordt de hengst op de definitieve lijst van de hengsten gezet en
krijgt de hengstenhouder een gratis startbewijs voor een van de Futurity/Maturity klassen,
Tevens zijn alle geboren veulens van de SSA hengsten startgerechtigd in de Futurity klassen van
veulen tot en met het 8e levensjaar.
Deze Futurity/Maturity klassen worden uitgeschreven tijdens het Nederlands Kampioenschap van de
NQHA “The Dutch Championship” en zijn Halter, LongLine,In Hand Trail,Western Pleasure, Trail,
Hunter under Saddle en Reining.
De geplaatsten in de Futurity,Maturity klassen krijgen geldbedragen uitgekeerd die worden ingebracht
via:
1. De opbrengsten bij verkoop van de SSA dekkingen;
2. De startgelden voor de Futurity wedstrijden – 25% kosten linten ed.
3. De veulen nominatie gelden.
Van alle prijzen in de futurity /Maturity wordt 30% uitgekeerd aan de hengstenhouder.
Wanneer een nakomeling van de hengst prijzen wint in de Futurity/Maturity, is dit natuurlijk een
geweldige promotie voor zowel de hengst als de nakomeling.

Hengstenhouders: PROMOOT UW HENGST IN DE SSA en Fokkers: KOOP EEN DEKKING EN
STAP IN DE WERELD VAN DE FUTURITY!

